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กฎกระทรวง

กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตําบลดู่ใต้ ตําบลกองควาย อําเภอเมืองน่าน
และตําบลท่าน้าว ตําบลนาปัง อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
พ.ศ. ๒๕๕๖
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
และมาตรา ๘ (๑๐) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัย อํานาจตามบทบัญ ญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้กําหนดพื้นที่ในบริเวณที่วัดจากเขตทางทั้งสองข้างของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๑
ออกไปข้างละ ๑,๐๐๐ เมตร โดยเริ่มจากบริเวณสามแยกถนน อบจ. นน. ๓๐๓๘ ทางแยกไปบ้านนาซาว
ฟากใต้ ไปทางทิศใต้ จนจดสะพานข้ามแม่น้ําน่าน ที่บ้านคอวัง ในท้องที่ตําบลดู่ใต้ ตําบลกองควาย
อําเภอเมืองน่าน และตําบลท่าน้าว ตําบลนาปัง อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ภายในบริเวณแนวเขต
ตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) อาคารที่มีความสูงเกิน ๙ เมตร
(๒) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานจําพวกที่ ๑ ที่มีพื้นที่ทุกชั้นใน
หลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(๓) โรงมหรสพ
(๔) สถานีขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
(๕) อาคารเลี้ ย งสั ต ว์ ทุ ก ชนิ ด ที่ มี พื้ น ที่ ทุ ก ชั้ น ในหลั ง เดี ย วกั น หรื อ หลายหลั ง รวมกั น เกิ น
๓๐ ตารางเมตร ในรูปแบบของอาคารที่มีลักษณะปิดมีหลังคาคลุม ยกเว้นอาคารเลี้ยงสัตว์ที่มีลักษณะพื้นที่
โปร่งโล่งมีรั้วมิดชิด
(๖) อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
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(๗) ตลาดที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร หรือตลาด
ที่มีระยะห่างจากเขตที่ดินตลาดอื่นน้อยกว่า ๕๐ เมตร
(๘) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และสถานีบริการตามกฎหมายว่าด้ว ยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง
(๙) สถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อการจําหน่ายและสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๑๐) สถานพยาบาลประเภทรั บ ผู้ ป่ ว ยค้ า งคื น ที่ มี จํ า นวนเตี ย งเกิ น ๕ เตี ย ง ยกเว้ น
โรงพยาบาลชุมชน
(๑๑) สถานศึกษา
(๑๒) ศาสนสถาน
(๑๓) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้ายทุกชนิด เว้นแต่ป้ายบอกชื่อสถานที่ที่มีความสูง
ไม่เกิน ๑๒ เมตร
(๑๔) ห้องแถวหรือตึกแถว
(๑๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๑๖) อาคารเก็บสินค้า อาคารหรือส่ว นหนึ่งส่ว นใดของอาคารที่มีลักษณะในทํานองเดียวกัน
ที่ใช้เป็นที่เก็บ พัก หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม ที่มีพื้นที่
อาคารรวมกันเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(๑๗) โรงกําจัดขยะมูลฝอย
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินถึงยอดผนังหรือยอดฝาด้านที่สูงที่สุดของชั้นที่
อยู่สูงที่สุด แต่ไม่นับรวมส่วนของผนังหรือฝาที่เป็นส่วนโครงสร้างของหลังคา
ข้อ ๒ ภายในบริเวณพื้น ที่ที่กําหนดตามข้อ ๑ ห้ามบุคคลใดดัด แปลงหรือเปลี่ยนการใช้
อาคารใด ๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ ๑
ข้อ ๓ อาคารที่มีอยู่แล้วในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ ๑ ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้
ใช้บังคับ ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
ดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ ๑
ข้อ ๔ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ย นการใช้
อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น
ก่อนวัน ที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ย นการใช้อาคารไม่แ ล้วเสร็จ
ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็น
การขัดต่อกฎกระทรวงนี้ไม่ได้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่
บางส่วนในท้องที่ตําบลท่าน้าว ตําบลนาปัง อําเภอภูเพียง และตําบลกองควาย ตําบลดู่ใต้ อําเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นต้นมา
แต่มาตรา ๑๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญ ญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติว่า ถ้าไม่มีการออก
กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ประกาศนั้นมีผลใช้บังคับ ให้ประกาศดังกล่าว
เป็นอันยกเลิก และโดยที่สมควรห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ในบริเวณดังกล่าวต่อไป เพื่อประโยชน์ในด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง และการสถาปัตยกรรม
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

